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 ىلع ماللاو ةالصلاو ءنيملاعلا بر هلل دمحلا

 . نيعمجأ هبحصو هلأ ىلعو دمحع انديس نيلسرملا فرشأ

 يتلا ةيوبنلا ثيداحألا نم ةلمج هزهف :دعب امأ

 حيحصلا اهنم ءهعانطصاو فورعملا لعف ىلع ثحت

 اهضعب دشي اهنكل ء.لقأ وه ام اهنمو فيعضلا اهنمو

 .دحاو دوصقملا نأل اضعب

 ىلا ةديدش ةجاحب يمالسالا عمتجلا نأ كش الو

 عانطصايو .هدارفأ نيب طبريو هتالص يوقي ام

 ريخو جئاوحلا ءاضقو فوهلملا ةثاغاو فورعملا

 يه يتلا ةبحلاو ةدوملا ديزت ةنسحلا ةعافشلاو رطاوخلا
 هيلع هللا ىلص لاق اك بيرقلا اهبابو ةنجلا قيرط
 اونمّوت الو ءاونمّوت ىتح ةنجلا اولخدت ال) :ماسو

 هومتلعف اذا ءيش ىلع ملدأ الأ .اوباحت تح
 .ماسم هاور .(منيب مالسللا اوشثفا - متبباحت

 ةنجلا لوخدل اببس ناميالا لعج هنأ ىرت تنأف
 فورعملا عانطصاو .ناميالا لابكل اببس ةبحلا لعجو

 كك



 رصاوأ ةيوقتل باوبالا برقأو بابسألا مظعأ وه
 .نينمؤملا ىلا نيئمؤملا بيرقتو نيملسملا نيب ةبحلا

 ام ىلع انقلعو ةفيرشلا ثيداحألا هذه انعمج دقو

 ,نيملسملل اداشرا .لوقلا مهمب قيلعتلا ىلا جاتحي

 ىلع صرحلاو ةصرفلا مانتغاو ريخلا لعف ىلع محل اثحو
 نم اريثك نآل كلذو هقرط عيمجبو هعاونأ لكب هئادأ

 .لاملاب وه امنا ناحالاو فورعملا نأ نظي سانلا

 نأ نيبن نأ انببحأ انه نمو ءريبك ريخ مهتوفي اذهبو
 انيلع امو ؛ةعساو ريخلا قرطو .ةريثك فورعملا باوبأ
 رادم ناف .نيقداص نيصلخم نيبغار لبقن نأ الا
 ريغصلا هعم مظعي يذلا هللا عم قدصلا ىلع لوبقلا

 لضفلا كلذ) رخأتملا هب قبسيو .ليلقلا هب رثكيو

 .(ايلع هللاب يفكو هللا نم

 ءادصق هتجرد نايبو ثيدحلا ىلع محلاب مهَأ مو

 كلف يف رودت اهنأل كلذو .لاهها وأ ةلفغ نع ال

 اهنم فيعضلاو .فيعضلا لمحي اهنم يوقلاف ءدحاو
 ءىراقلا لاب لغشن نأ ىلا ةجاح الو ءرظنلل حلاص
 دق يذلا ماعلا نم عونلا اذه يف ريكفتلاب يداعلا
 هيلا ىعسن يذلا مهألاب ماقهالا نع هرظن فرصي
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 . فورعملا عانطصا وهو 2هدصقنو

 قفوملا هللاو
 ةيركملا هع

 اه١110 بجر 6

 ٍنادؤتملايكلالا يولع بريا



 (فورعملا عاونأ)

 بيط لوقلاف ءلمعو .لوق ءتاعون فورمعملا
 ثعابلاو لوقلا ليمبب ددوتلاو رشبلا نسحو مالكلا
 هيف فرسي ال نكل عبطلا ةقرو قلخلا نسح هيلع
 رب وهق دصتقاو طسوت ناو ءامومذم اقلم نوكيف

 .هؤابحا لق هؤابح لق نم :مىكحلا روثنم يفو ءدومح
 يف ةنوعملاو سفنلاب فاعسالاو هاجلا لذي لمعلاو

 راثياو سانلل ريخلا بح هيلع ثعابلاو ةيئانلا
 اهتياغل الو فرس رومألا هذه يف سيلو :مهل حالصلا
 ىلع عفن :نيعفنب دوعت لاعفأ ترثك ناو اهناف :دح

 ىلع عفنو ءركذلا ليمجو رجالا باستتكا يف اهلعاف
 .ةدعاسملاو فيفختلا يف اهب ناعملا



 (فورعملا عنص طورش)

 الا لمكي الو اهب الا تي ال طورش فورعمللو

 .هتعاشا نع هؤافخاو ءهتعاذا نع هرتس اهنمف ءاهعم
 اذاو هرتساف فورعملا تعنطصا اذا ءاكحلا ضعب لاق

 نم سوفنلا هيلع تلبج امل ءهرشناف كيلا عنطصا
 . مك ام نالعاو يفخا ام راهظا

 اربكتم هارت نأ نع هريغصت هطورش نمو
 الذم ريصت الئل ارثكتسم كدنع نوكي نأ نع هليلقتو
 فورمعملا متي ال سابعلا لاق ءارشا اليطتسم وأ ارطب

 .هرتسو هريغصتو هليجعت لاصخ ثدالثب الا

 .هلعفب باجعالا كرتو هب نائتم الا ةبناجم اهنمو
 .رجألا طابحاو ركشلا طاقسا نم هيف مل

 ارزن اليلق ناك ناو ائيش هنم رقتحي ال نأ اهلمو
 .اًرجاع هنع ثنكو ازوعم ريثكلا ناك اذا



 كرتشم فورعملا لضف)

 (هيلع لادلاو لعافلا نيب

 يردبلا يراصنالا ورمع نب ةبقع دوعسم نبا نع
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر
 ."'ا(هلعاف رجأ لثم هلف ريخ ىلع لد نم) :ماسو

 ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع
 نم هل ناك ىده ىلا اعد َنَم » :لاق ماسو هيلع هللا
 نم كلذ ٌصقنَي ال .هعبت ْنَم روجأ ٌلثم ٍرجألا
 نم هيلع ناك ةلالض ىلا اعد ْنَمو ءًائيش مهروجأ

 .يذمرتلاو دواد وباو ملمو دمحأ هاور (1)
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 . اسمو دمحأ ةاور (1

 .حلاصلا لمعلا نم هب ىدتبي ام يأ « ىده » هلوقو
 رجأ نأ مهوتي ام عفد « اًئيش مهروجأ نم كلذ صقني ال» هلوقو
 رجأ ىلا همضو عباتلا رجأ نم صيقنتلاب نوكي افا يعادلا
 هلوازيو هرشابي ام ىلع باقعلاو باوثلا نم بترتي اف .يعادلا

 ثحلاو هيلا داكرالاك هلعف ببس وه أم ىلع اهنم لك بترتي

 . هيدع

 قلطم وأ. ةيغبلا ىلا ةلصوملا ةلالدلا اما ىدهلا :يبيطلا لاق

 بسحب وهو :لاعألا نم هب ىدتهي ام ثيدحلا يف وهو ؛داشرالا
 لق ام ىلع قلطي ىده هل لاقي ام سنج يف عئاش قلطم ريكنتلا
 انئاص لمعو هللا ىلا اعد نم ىده همظعأف مظعلاو ريقحلاو رثكو
 هيقفلا نأش مظع !ذهلو .ىذألا ةطاما ىلا اعد نم ىدع هاندأو
 هعفن نالو دياع فلأ ىلع مهنم دحاو لضف ىتح رذنملا يعادلا
 .نيدلا موي ىلا راصعالاو صاخشألا معي
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 (ءالبلاو ريشلا عفدي فورعملا لعف)
 ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع

 ءوُّللا عراصم يقت فورعملا عئانص » :ماسو هيلع هلا

 لهأ مه ايندلا يف فورعملا لهأو .تاكّنملاو تافآلاو

 «٠ ةرخآلا يف فورعملا
 لوسر لاق :تلاق اهنع هتلا يضر ةملس مأ نعو

 يفت فورعملا عئئانص» : ماسو هيلع هللا لص هلا

 برلا فبضغ 55 ًايفخ ةقدصلاو ِءوُسلا عيراصم

 :ةقدص فورعم لكو '''رمعلا يف ةدايز محرلا ٌةلصو
 .ةرخآلا يف فورعملا لهأ مه ايندلا يف فورحعملا ٌلهأو

 ةرخآلا يف ركنملا ْلهأ مه ايندلا يف ركنملا لهأو

 ا”! فورعملا لهأ ةنجلا لخدَي نم وأو

 .هقرطو هدهاوشب يوق ثيدح وهو كردتسلا يف ماحلا هاور )01(
 هنع عفديو ءوسلا نم هبيحاص ظفحي فورمملا لعف نأ هانعمو
 زرحو نيصح نع ف هفورعمب وهف ؛رشلا هنع دريو ءالبلا
 يأ .ةرخآلا يف هباحصأ مه ايندلا يف فورعملا باحصأو نيكم

 .داهشالا سوؤر ىلع همساب مهيلع ىدانيو هب نوفرعي

 .نسح هدانساو ريبكلا يف يناربطلا هاور (؟)

 ىنعم و لئاضقلا يف هب لمعي ام وهو طسوألا يف يناريطلا هاور (*)
 .هيف ةكربلا يأ ءرمعلا يف ةدايزلا
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 (نيقفوملل ةبوبحم ةفيظو فورعملا)

 لوسر لاق :لاق اهنع هللا يضر سابع نبا نع
 هللا انأ :لجو زع هللا لاق ٠» :ءاسو هيلع هللا ىلص هتلا

 رخل يناقمب ا نلف نك ييوطقا رشلاو خلا ترد
 ىلع رشلا حيتافم تلعج نمل ليوو هيدي ىلع
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 اعوفرم هنع هتلا يضر يدعاسلا دعس نب لهس نع

 َريخلا اذه ُثإم :لاق سو هيلع هللا ىلص ينلا نأ
 هللا هلعج دبعل ىبوطق : :ٌحيتافم نئازخلا كلتلو ا

 هللا هلعج ٍدبعل ليوو ٍرشلل ًاقالغم ريخلل ًاحاتفم

 '"' رشلل ًاحاتفم ريخلل ًاقالغم

 هللا ىلص هللا لوسر يب رم :لاق بعك نب ىبأ نع
 ؟لجرلا اذه نَم ّيأ اي :لاقف لجر يعمو ماسو هيلع

 مم نأ اي هيلا نيحأف لاق همزالأ انأف يل ٌيرغ تلق
 مث هتجاحل ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضم

 كّيرغ لعف ام :لاقف لجرلا ىعم سيلو لا فرصنا
 هللا كوسز اي: لهفتي نأ قع امو :تلق: ؟كوخأو

 :لابغألا لئاضف يق لوبقم وهو قاريطلا ءاور 10

 .لئاضفلا يف ربتعم هدنسو نئسلا يف هجام نبا هاور (*؟)
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 يناثلا ثلُثلا ُتكرتو هلل هيلع يلام َتلُث ثكرت
 يقابلا تكرتو ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل
 .هللا ةيتادحو ىلع يايا هتدعاسمل

 اذهب - تارم ثالث نأ اي هللا كمحر لاقف
 ا

 نم ًاهوجو فورعملل َلعج هللا نا يأ اي لاق

 رسيو هلاعف مهيلا بّبَحو فورعملا مهيلا َبّبَح .هقلخ
 هءاطعا مهيلع رَّسيو مهيلا هّيلط فورعملا ٍبآلُط ىلع
 ةبذجلا ضرألا ىلا لجو زع هللا هلسري ثيفلاك مهف

 فورعملل لمج هللا ّنإو اهّلهأ اهب يحيو اهييحيف
 مهيلع ضغبو ةفورعملا مهيلا ضغب هقلخ نم عادعأ
 مهيلع رظخو هبلط ٍفورعملا بآلُط ىلع رظحو هلاعف
 نع لجو ٌّرع هللا هسبحي ثيفلاك مهف مايا هءاطعا
 َضرألا هبحب لجو زع هللا كلهيف ةبذجلا ضرألا

 1 .'''"اهلهأو

 .فورعملا عانطصا باتك يق يرذنملا هاور 1

 اني ”لوفعم دسنابناب لاق

 .ةسبايلا :ةبدجلا . رطملا :ثيغلا
 ينغتسي الف ةايحلا هنم ببستملا رطملاب فورعملا لهأ هيبشت هيفو
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 (فورعملا باويآ ةعس)

 لوسر لاق :لاق هنع هتلا يضر ةفيذح نع

 ."!. ةقدص فورعم لك » :ماسو هيلع هللا ىلص

 لوسر لاق :لاق :هنع هللا يضر سابع نبا نع

 لادلاو :ةقدص فورعَم لك » :ماسو هيلع هللا ىلص هللا
 ا" نافهّللا ةثاغا بحي هللاو ءهلعافك ريخلا ىلع

 ىلص هللا كوسورلاو هنلاق ةعدعلا يضر رباج نع

 ماسملا قفنأ امو 70 ٍفورعم لك » : ماسو هي هيلع هللأ

 امو .ةقدص اهب هل بِتُك هلهأو هفن ىلع ةقفن

 لكو ءةقدص هب هل بتك هضرِع ملا را

 هققن ٌةقفن الإ ٌنماض هللاو اهفلَخ هللا ىلعف ململا اهقفنأ ةقفن

 .دوأد وبآو ماسمو رج هاور 1(

 هعقوم لوبقو هتقفاومب هنايع دهشي ام وه :مهضعب لاقو .تاريخلا

 يأ « ةقدص» هلوقو ءاريكن هنم دجت الو سفنالا هلبقت ام وه

 .باوثلا ةقادصلاب دارملاو . ةقدصلا باوثك هباوك

 .هقرطو هدهاوشب ربتعم وهو .يقهيبلا هاور )١(
 .هرمأ يف ريحتملا :ناقهللاو
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 '''ء ةيصعم وأ ناينُب يف

 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يلأ نع

 يلع نسانلا »نبا يسالع لك“ :ماسو هيلع هللا ىلص

 نينثالا نيب لدعت سمشلا هيف علطت موي لكو ؛ ةقدص

 7 عفرتو' اهيلع هلمحت هتباد ف لجرلا قع :ةقدص

 ةلكبو .ةفادضص ةبّيطلا ةملكلاو :ةقدص هعاتم اهيلع

 نع ىذالا طيمتو :ٌةقدص ةالصلا ىلا اهيشمت ةوطخ
 (م) 5

 .كردتسملا يف متاحلا هاور 1(

 هقفني ام نأ يأ «هضرع مسملا ءرملا هب ىقو امو» ىنعمو
 هلهأو هسفن نع ةصيقنلا عمفدو هضرع ظفح ليبس يف ناسنالا

 .تاريخلا ةلمج نم ضرعلا ةنايص نأل ءةقدص كلذ ناف

 .هيلع قفتم (5)
 درفم مملا حتفو .ماللا فيقتعو: .نيتملا مضي: يمال دا .هلوقو
 ةئام ثاالثلا يأ هلصافم و هلماثأ 5 ديس ماظع تايمالس

 لصقم لك نع قدصتي نأ ناسنالا ىلع بجي هنأ ىنعملاو نوتسو
 كلت يف هيلع هللا معنأ ام ةلباقم يف ىلاعت هلل اركش هلصافم نم

 هيف وهو ةردقلا اهبلسل ءاش ولو اهماودو معنلا رهاب نم يمالسلا
 هركش ماود بجوت هتمدخ يف ريصقتلا عم ايسال اهؤاقباف لداع

 وأ دحاو مظع هل دقف ول ذا معللا كلت تماد ام هريغو قدصتلاب

 هؤالب مظعو هتايح تلتخال ضبقني مف طسبني مل وأ سبي
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 هللا ىلص يبنلا نع هنع هتلا يضر ىسوم ينأ نع
 تيأرأ لاق ةقدص ملم لك ىلع» :لاق ملسو هيلع
 .قّدصتيو هّفن عفنيف .هّيَديِب لمعي لاق ؟نجَي م نإ
 وأ فورعملاب ٌرمأي لاق ؟عطتَي مل نإ تيأرأ لاق
 ٌريشلا نع كمي لاق ؟لعفَي مل نا تيأرأ لاق ءريخلا

 "اء ةقدص اهناف

 لوسر لاق :لاق هنع لاعت هللا يضر رذ يبأ نع

 الا مدا ٍنبا سفن نم سيل » :ماسو هيلع هللا ىلص هللا
 اي ليق ُّسمشلا هيف عّلطت موي لك يف ٌةقدص هيلعو

 نإ لاقف ؟ابي قدصتن ةقدص انل نيأ نم هللا لوسر

 ليلهتلاو ديمحتلاو حيبستلا ةريثكل ريخلا باوبأ

 نع ىذألا طيمتو ركنملا نع يهنلاو تورعملاب رمألاو
 لدتسملا لد ىمعألا يرهتو مصألا عيستو قيرطلا

 عم « كيلجر ةوقب » كيقاس دش ىعتو هتجاح ىلع
 ةوقب » كيعارذ َّدش ليحتو ثيفتسملا نافهّلا
 ىلع كنُم ةقدص هلك اذهف بفيعضلا عم « كيدي
 ل

 م

 .هيلع قفتم )١(

 .هانعم يذمرتلا جرخأو متاح وبأ هاوز قرذتملا "لاق ».:1(*)
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 :لاق هنع هللا يضر ةدانج نب بدنج رذ يبأ نع

 نايالا لاق ؟لضفأ لابعألا يأ هللا لوسر اي تلق

 لاق ؟لضفأ باقرلا يأ تلق هليبس ف ُداهجلاو هللاب
 ؟لعفأ مل إف تلق .ًانمث اهرثكأو اهلهأ دنع اهسَمَنأ
 هللا لوسر اي تلق قّرخأل عنصت وأ ًاعناص نيعت لاق

 كرش ٌفُكت لاق ؟لمعلا ضعب نع تفعض نا تيأرأ

 ."'كسفن ىلع كنم ةقدص اهتاف .سانلا نع

 لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 ىلع ةرجش نصغب لجر ّرم » :ماسو هيلع هللا ىلص هللا

 ال نيملسملا قيرط نع اذه َنَيِجْنُذ :لاقف قيرط ٍرهظ
 . "6 ةنجلا لخداف نوي

 لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره ىلأ نعو

 يف بلقتي الجر ثيأر دقل» :ماسو هيلع هللا ىلص هللا

 ةمجعملاب اعياض ىورو .روهشلا وه اذه ةلمهملا داصلاب « عناصلا »

 .كلذ وحتو لايع وأ رقف نم عايض اذ يأ
 . هلعف لواحي ام نقتي ال يذلا « قرخالا » و

 لم١



 يِذّؤَت تناك قيرطلا ٍرْهظ نم اهّمطق ةرجش يف ٍةنجلا
 : ,اثاو ىياقلا

 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رذ يبأ نعو
 : قادنف كيخأ هجو ف كيتو : ماسو هيلع هللا ىلص

 كداشراو ءةقدص ركنملا نع كّيهنو فورعملاب كّرمأو

 لجرلا كّرصنو .ةقدص كل لالضلا ضرأ يف َلجرلا
 كوثلاو رجحلا كتطاماو : ةقدص كلل رصبلا ءيدرلا

 كولد نم كُعارفاو ءًةقدص كل قيرطلا نع مظعلاو
 .")« ةفدص كل كيخأ ولد يف

 قيرط نع ىذألا هتلازا بيسب كلذ لان هنأ يأ .ممسم هاور )١(
 , سانلا

 اذه :لاقو يذمرتلاو نابح نباو درفملا بدألا يف يراخبلا هاور (؟)
 .بيرغ نص ثيدح

 .قيرطلا لض نم كداشرا هب دارملا ء« لالضلا ضرأ» هلوقو
 .رصبلا فيعضلا وأ ىمعالا يا « رصبلا ءيدرلا» هلوقو
 هتناعا دوصقملاو كولد نم كبص يأ ٠ كولد نم كغارفا» هلوقو
 ..عاملا - ققني قع



 لضف

 « مهجئاوح ءاضقو دايعلا عفن يف يعسلا »

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نب هللا دبع نع
 جئاوحل مهقَلخ اقلخ لجو ٌّرع هلل نإ » :لاق مسو
 كنئثلوا مهجئاوح قف سانلا مهيلا عرفي سانلا

 .'''« ىلاعت هللا باذع نم نونمآلا

 ماسملا هيخأل ىضق نم » :ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ىنعمو .نسح وهو يعاضقلاو معن وبأو ريبكلا يف يفاربطلا هاور )١(
 .اهئاضقب مهصتخا يأ « سانلا جئاوحل مهقلخ +

 ؛ مب نوئيغتسيو مهيلا نوأجلي يأ « مهيلا سانلا عزفي ٠» ىنعمو
 مهصخو «صاصتخا ةفاضا (اقلخ هلل نا) هلوقب هيلا ميهفاضأ دقو

 اوققنيلةيويندلاو ةينيدلا همعن نئازخ مهلعجو هقلخ يف هنع ةباينلاب

 افذب اهركش نمو ةمعنلا هذه ركش بجيف نيجاعحملا ىلع

 نم ةدايزلا رمثتو معنلا لوصأ ظفحيل نيفوهلملا ةثاغاو نيبلاطلل
 مولعبو دئاقعلا يف ةينيدلا مولعلا ججحب اموق صخ اك معنملا
 يف مارحلاو لالحلا ةفنرعمو مسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا ةعيرش

 ديحوتلا ةفرعم هللا اوفرع موق ءالؤه ناف ةيهقفلا عورفلا
 اماظعا ىلخلا قوقحم اوماقو ةيدوبعلاب اوفوو ناسللاب هل اوفرتعاو

 .ناريملا باذع نم نامالاب اوزوجف قحلا لالجل

 ؟-



 '''ءرمتعاو َّجَح نّمك رجألا نم هل ناك ةجاح

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق اضيأ سنأ نع
 نم هل ناك ةجاح رلملا هيخأل ىضق نّم» : ماسو
 « هرمع هللا مدخ نك رجالا

)) 

 :لاق ماسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا رمع نبا نع

 هللا تبن هّقح هل َتِبْنُي ىتح مولظم عم ىّشم نّمو»

 « مادقالا لِزَت موي طارصلا ىلع هيم دق

(0) 

0 

 عز

 ع(

 لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع

 «لئاضفلا قف هب لمعي ا يشر هييطتلل ةاؤز

 ال لامحا اذه ليق « هرمع هللا مدخ نم ةلزنمب ناك» ةياور فو
 لاوحألاو نامزألا رئاس يف قلطي هناف سورطلا هنايب عست
 نبي ال نأ هتجاح ءاضق يف هيخأ ةنواعم ىلع مزع نمل يغبنيف

 أو هنوع ف ىلاعت هنأب اناعا قحلاب هعدصو هلوق ذافنإ نع

 اي لاقف فكتسم انأ لاقف ةجاح يف يشملاب ينائبلا اتباث نسحلا

 دعب ةجح نم كل ريخ كيخأ ةجاح يف كيشم نأ معت امأ شمعأ
 حلاصم يف يعسلا خيشلل دكأتي هنأ هلبق امو هنم ذخأو .ةجح
 هنيد ةمالسو كلذ ىلع هتردق دنع هلامو ههاج مهتدعاسمو هتبلط

 .هضرعو

 وهو .ةيلحلا يف معن وبأو يفاربطلاو خيراتلا يف يراخبلا هاور
 . لئاضفلا يف لوبقم

 .لئاضفلا يف هب لمعيو .يديعلا نيزر هاور يرذنملا لاق

 ند



 ةثاغا حبي هللا ناد :ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 . "ع تافينلا

 نع ينزملا فوع نب رمع نب هللا دبع نب ريثك نع
 ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر هدج نع هيبأ

 سانلا جئاوحل مهَقلخ ًادابع هلل نا» :ماسو هيلع هللا
 موي 0 اذاف ءرانلاب مهبذعي الا هفن لع ىلا

 ىلاعت هللا نوثدحي رون نم ربانم مه تعضو ةمايقلا

 "2 تانجلا 4 سانلاو

 ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر نيف نع

 ٌرميف رانلا لهأ نم قلخ جرخُي » :ماسو هيلع هللا
 امأ نالف اي :لوقيف ؛ ةنجلا ٍلهأ نم لجرلاب لجرلا

 يذلا انأ :لوقيف ؟ تسنأ نمو :لوقيف ؟ ينفرعت
 رهو هيف عفشَيف «كل ثبهوف ءآءوضَو ينتبهوتسا
 نمو :لوقيف ؟ينفرعت اَمأ نالف اي :لوقيف لجرلا
 اذكو اذك ةجاح يف ينتثعب يذلا انأ لوقيف ؟تنأ

 .لئاضفلا يف هب لومعم وهو .ىلعي وبأو رازبلا هاور )١(
 .فلح يأ ىلآو .يناربطلاو نابح نبا ءاور (؟)

 .لابعألا لئاضف يف لوبقم وهو

 ؟*7



 ا

 يبنلا نع اههنع هللا يضر اضيأ سابع نبا نع
 هيخأ ةجاح يف ىْثَم ْنَم » :لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 نمو 2نينس نيرشع فاكتعا نم هل ًاريخ ناك
 نيبو هنيب هللا لعج هللا هجو عاغتبا ًاموي فكتعا
 نين انف" دسعبا قدس“ لكك 7قدانعت فالق ناننلا
 يف هيخأ عم كدحأ ّيْشْمَي نأل» ةياور يفو « نيقفاخلا

 نأ نم لضفأ - هعبصاب راشأو - هتجاح ءاضق

 '" نيرهش اذه يدجسم يف فكتعي
 هللا يبن نا امههنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع

 هتجاح يف ًادبع ناعأ نم» :لاق مسو هيلع هتلا ىلص

 ل مادقألا لزت موي هماقم هل هللا تب

 هللا لوسر نع هنع هللا يضر تباث نب ديز نع

 دبعلا ةجاح يف هللا لازَي ال» :لاق ماسو هيلع هللا ىلص

 يأ « اءوضو ينتبهوتسا »ه ىنعمو هجام نباو ايندلا يبأ نبا هاور )١(

 . ءوضولل ءام ينم تبلط
 .حيحص :لاقو ماحلاو طسوألا يف يناربطلا ءاور (؟)

 . لئاضفلا يف لمعلل حلاص وهو يناربطلا هاور يف

 اننا



 ا" هيخأ ةجاح يف ماد ام

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نب هللا دبع نعو
 عقانمل معنلاب مهّصتخي ًاماوقأ ىلاعت هلل ثإ » :لاق ماسو
 اهعّرن اهوعتم اذاف اهولَّذَب ام مهيف اهّرقيو ءدابعلا
 "ا مهريغ ىلإ افوحف مهنم

 لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نعو
 وأ ًانمؤم َفاضأ نَم » :ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نأ هللا ىلع ًاًقح ناك هجئاوح نم ءيش يف هل َفَخ

 تاع هلا رو: .قاريطلا فاو: 15)

 بعشلا يف يقهيبلاو ةيلحلا يف معن وبأو يناربطلاو دمحأ هاور (؟)

 « دابعلا عقانمل» هلوق هدهاوشو هقرطب نسح ثيدح وهو م احلاو

 اهنم مهئاطعا ماود ةدم يأ «اهولذب ام مهيف اهرقيو» هلوق

 «٠ مهريغ ىلا اهوحف مهنم اهعزن اهوعنم اذاف» هلوقو .ىحتسملل
 ام اوريغي ىتح موقب ام ريغي ال هللا نا» قحتسملل ءاطعالا مهعنمل

 ركشلا ىلع مواديو ةمعنلا ميدتسي نم مزاحلا لقاعلاف « مهسفنأب
 ةرخآلا يف هب زوفي اه باستكاو هدابع ىنع اهنم لاضفالاو

 ايندلا نم كبيصن سنت الو ةريخآلا رادلا هللا كات' ايف غتباو »
 .« كيلا هللا نسحأ اك نسحأو

 ؟:



 .'' ةنجلا يف ًافيصو هّمِدْخي

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع

 نأ ديري ةجاح يتمأ نم دحأل ىضق نّم» :ماسو
 رس نمو هللا رس ادقف فرس نمو ٍفّرَس دقف اهب ري
 .''' ةنجلا هلخدأ هللا

 لاق :لاق مهنع هللا يضر رمع نبا نع عفان نع

 يضق نم » :ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 تعفش الاو حجر نإف هنازيم دنع ًافقاو تنك ةجاح
 مال

 مهقلخ ًاهوجو هقلخ ْنِم هلل نا (ةياور يفو)
 دوجلا نوّدَعَيو ةرخآلا يف نوبَغرَي سانلا جئاوحل
 .''!قالخألا راكم بحي هللاو ارجتم

 لوسر لاق :لاق اههنع هللا يضر سابع نبا نع

 . يلعي وبأ ةاور (5)
 نم فيض يأ - فاضا ىنعمو .لئاضفلا يف لوبقم وهو

 .مداخلا - فيصولاو عرسأ يأ فخو ةفايضلا

 .لئاضفلا يف هب لومعم وهو يقهيبلا هاور (')
 .ةيلحلا يف معن وبأ هاور (5)

 .هحيحص ريغ يق نابح نبا هاور (4)
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 يف ململا هيخأل ىعس نم» 6 : مس .ةيلع هللا :لصادللا
 مّدقت ام هل هللا ٌرفغ - ضقت م وأ َتبِضُق تيِضُه - ةجاح
 نم ارو :ناتءارب هل 0 رخأت امو هيند نم

 ا قافنلا 7 دارو رانلا

 ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر نست نع

 بتك ماسملا هيخأ ةجاح يف ىشُم نم» : سو هيلع هللا

 نيعبس هنع رفكو ةنسح نيعبس ةوطخ لكب هل هللا
 هبونُذ نِم جّرخ هيدي ىلع هتجاح تيضق ناف ءةئّيس

 ةنجلا لخد كلذ لالخ يف تام ناف همأ هتدلو َمويَك

 ” تن اطنخ نقم

 لاق :لاق هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع
 نوع يف ىشم نّم» : ؛ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ."« هللا ليبس يف نيدهاجلا ْباوث هلف هتعننمو هيخأ

 نع اههنع هللا يضر ةريره يبأو رمع نبا نعو
 يف ىشم نم » :لاق ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .هب لومعم وهو .باهشلا دنسم ٍِق يعاضقلاو ميعن وبأ هاور )١(

 قالخألا مراكم يف يطئارخلا ركب وبأو يناربطلاو ىلعي وبأ هاور (؟)
 .هجام نباو يذمرتلا دنع هوحنو

 .لوبقم وهو هل نيعبرألا يف يرذنملا ءاور (*)

1 



 ةسمخب هللا هلظأ اهتّبتي ىتح ماملا هيخأ ةجاح
 ناك نإ هيلع نولصيو هل نوعدي كلم َفلأ نيعبسو

 الو حبصي ىتح ًءاسم ناك ناو يسمي ىتح ًاحابص
 « ةئيس هنع تيِحم الا امدق عفرُي اى 5

 هللا لوسر لاق :لاق اهنع هللا يضر رمع نبا نعو

 معنلاب مهّصتخا ًادابع هلل نإ » :ماسو هيلع هللا ىلص
 اهوح اهومنم اذاف اولد 9 مهيف أاهّرقي دابعلا عفاتمل

 ''' مهريغ يف اهلعجو مهنع

 لوسر لاق :لاق امههنع هللا يضر سابع نبا نعو

 هيلع هللا معنأ دبع نم ام » :ماسو هيلع هللا ىلص هللا

 مرِبَف هيلا سانلا جئاوح َلعَج مث هيلع اهَتبسأف ةمعن
 ”* لاوزلل ةمعنلا كلت ضرع دقف اهب

 هللا لايع مهلك قلخلا» :دوعسم نب هللا دبع نعو

 يأ اهتبثي هلوقو نابح نباو ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا هجرخأ )١(

 .يناربطلاو معن وبأ هاور (؟0)

 هذهو .اهنم رجضت يأ اهب مربتو ءديج هدانساو يناربطلا ءاور م(

 .لئاضفلا يف ةلوبقم ثيداحألا

 في



 ."''« هلايعل مهعفنأ هللا ىلا مهّبحأف

 نع اههنع ىلاعت هلا يضر سابع نب هللا دبع :نعو
 سانلا ٌريخ» :لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص .يِبلا

 « سانلل مهعفنأ

 ىلص هللا لوسر لاق :لاق ورمع نب هللا دبع نعو

 مهدنع اهّرقي من ماوقأ دنع هلل نإ» :ماسو هيلع هللا

 أولم اذاف اوُلَمِي مث ام سانلا .جئاوح يف اوناك ام

 « مهريغ ىلا اهلقن

1) 

 (؟(

)6 

 (ا؟)

 نع هدنسم يف رازبلاو يلعي وبأو ريبكلا يف يناربطلا هاور
 وهو هللا ءارقف مهلك قلخلاف هللا ءارقف هللا لايع ىنعمو - سنأ
 .مهوعي يذلا

 .باهشلا دنسم ف هاور

 اهيفو يوقلا اهيف ثيداحألا هذهق -طسوألا يف يناربطلا هاور
 .هللا دنع اهباوث ءاجرو ابب لمعلل ةحلاص ريصتو . فيعضلا

 ”م



 تابركلا جيرفت
 نيجاتحملا ةناعاو تاروعلا رثسو

 ىلص هللا لوسر نأ امههنع هللا يضر رمع نبا نع

 الو هملظي ال ملاسملا وخأ مملا» :لاق ماسو هيلع هللا

 .هتجاح يف هللا ناك هيخأ ةجاح يف ناك نَم هملْني

 نِم ةبرك اهب هنع هللا جّرف ةبرك مام نع ِحَّرف نمو
 موي هللا هرتس الصم رتّس نمو «ةمايقلا موي برك

 10 د
 . ه« ةمايقلا

 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 لَم ٌةبرُك نمؤم نع جّرف نّم» :لسو هيلع هللا لف
 هيصحي ال مَلاع اهب ءيضتسُي رون نم نيتلعش هل هللا
 عملا ةنورألا

 كرتي الو هلذخي ال يأ هملسي ال هلوق ىنعمو - هيلع قفتم )١(
 حلصيو هريغ يذؤي نأ نم هعنيو ئذألا هنع خفادي نأب هترصن

 هاهتيو فورعملاب هدم انو هيب ثافتسا اذا هثيففيو هيخأ نيبو هنيب

 .حالصالا بورض نم اذكهو ركنملا نع

 .لئاضفلا يف هب لمعيو طسوألا يف يناربطلا هاور (؟)
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 ُضْيِق آلا هنيل ًاخيش باش َمركأ ام » :ماسو هيلع هللا

 هللا

 م

 : 7 قلم دلع فوك نم اهل

 ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع

 0000 بتك ًافوهلم تاغأ نم » :ماسو هيلع هللا

 رخآ اهب هللا حلصُي اهنم ةدحاو ٌةنسح نيعبسو
 ةياور يفو «ةمايقلا م موي تايد هل نوعبسو ناتنثو

 (92 ةرفغم نيعبسو ًاثالث هل هللا بتك
 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 هللا هلاقأ هتَرْثَع السم َلاقأ نَم » :ماسو هيلع هللا ىلص

 « ةمايقلا موي هَترْثَع

(1) 

)0 

 يأ

)1 

 عز

 ) م 010 59 3

 "+ اهقات“لاقأ "نهود ةناؤو فو

 .يدمرتلا هاور

 رمأ لجال ال هنس لجأل يأ « هنسل اخيش باش مركأ امد هلوق
 دنع همركي نم» ردقو ببس يأ « هل هللا ضيق الا» هلوق .رخآ

 ىلا هب غلبي ارمع هل ردقي نأب هلعف ىلع هل ةازاجم « هنس

 .همركي نع هل ردقيو ةخوخيشلا

 .هخيرات يف يراخبلاو يقييبلاو رازبلاو ىلعي وبأ هاور

 .هجأم نباو دواد وباو نابح نباو يناربطلا هاور
 .دواد وبأو يقهيبلا هاور

 .عيبلا ضقن ىلع هقفاو يأ لاقأ ىنعمو
 .هطوقس نم هعفر يأ هترثع هللا هلاقأ ىنعمو

 و



 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يىلأ نع
 نيكسملاو ةلمرألا ىلع يِعاسلا» :ماسو هيلع هللا ىلص

 ال مئاقلاك » :لاق هبيحأو ء هللا ليبس يف يعاسلاك

 ."رطفي ال متاصلاكو رثفَي
 ىلص ينلا لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 بَرُك نِم ةبرك نمؤم نَع سفن نَم» : مسو هيلع هللا
 :ةمايقلا موي برك نم ةبرك هنع ُهَللا نسف ايندلا

 ءةرخآلاو ايندلا يف هيلع هللا ري ريعم ىلع ري نمو
 . "''ءهيخأ نوع يف ٌدبعلا ناك ام دبعلا نوع يف هللاو

 ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع
 تبجو ةوطخ نيعبرأ ىمعأ داق نم » :ماسو هيلع هللا

 لاهل

 .هيلع قفتم )01(

 ةلمرالا عفني ام ليصحت يف ءيبجيو بهذي يذلا « يعاسلا» هلوق

 . نيكسملاو
 .اه جوز ال يتلا يأ « ةلمرالا» هلوق
 .هلك ليللا موقي يذلاك يأ « رتفي ال مءاقلاك ٠ هلوق

 ..مسم هاور (9)
 يدع نباو ريبكلا يف يناربطلاو ىلعي وبأ هاورو :«يقهيبلا هاور (؟)

 .رمع نبأ نع هريغو ممن وبأو
 .هدعب يذلا هل دهشي فيعض وهو

 ىحل



 هللا لوسر لاق :لاق اههنع هللا يضر رمع نبا نع
 ةوطخ نيعبرأ ىمعأ ا :ماسو هيلع هللا ىلص
 « هبنذ نم مدقت ام هل رفغ

 لاق ا هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع

 نم دحا ىري ال» :ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةياور يفو «ةنجلا هللا هلخدأ الا اهُرَتسيَف ةروع هيخأ
 ا" اهربق نم َةَدّؤْوَم ايحأ نمك ناك

 لوسر لاق :لاق امههنع هللا يضر سابع نبا نع

 يف هيخأ عم ىشم نَم» :ماسو هيلع هللا ىلص هللا
 عبس رانلا نيبو هنيب هللا لعج اهيف هحصانف ةجاح

 ءامسلا نيب ام قدنخلاو قدنخلا نيب ام قدانخ
 (ءا

 « ضرألاو

 لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر دلخم نب ةملسم نع
 رع هللا هرتس السم رتس َنَم » :ماسو هيلع هللا ىلص هللا

 .خيراتلا يف بيطخلا هاور )1١(

 .يناربطلا هاور يرذنملا لاق (؟)

 .يتانلاو دواد يبأ دنع هوحنو تلق

 هدانساو طسوألا يف يتاربطلاو ايندلا يبأ نباو معن وبأ هاور (*)
 حد 

 نفي



 برك بوركم نع كف نمو ءةرخآلاو ايندلا يف لجو
 هما موي برك نم ةبرك هنع لجو ّرع هللا كن
 أ « هتجاح يف هللا ناك هيخأ ةجاح يف ناك نّمو

 لاق :لاق هنع ىلاعت هللا يضر ديعس يبأ نعو
 اك مم مّيأ» :ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اّيأو ءةنجلا رضخ نِم هللا هاك ٍيرع ىلع ًابوَت السم

 ةنجلا ٍراَث نم هللا هّمعطأ عوج ىلع السم َمعطأ ملم
 ٍقيحّرلا نم هللا هاقس ْيَظ ىلع لم ىقس ملم اّيأو
 نب موتخما

 يذمرتلا اذكو هوحن ملم ىورو يناربطلا هاور يرذنملا لاق )١(

 2.6 نسج > لاقو

 .مومهم نع جرف يأ بوركم نع كف ىلعمو
 مل يذلا بارشلا وه موتا قيحرلاو .يذمرتلاو دواد وبأ هاور (')

 .هبراشل اهاركا دحأ هسمي

 فو



 رسعملا راظنإ

 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره ىنأ نع
 هنع ام وأ هييرغ نع سفن نم »:ماسو هيلع هللا ىلص
 .'"'' ةمايقلا موي شرعلا َّلِظ يف ناك

 تعمس :لاق هنأ هنع هللا يضر ةداتق يبأ نع

 0 هرس نم » :لوقي ملسو هيلع هتلا ىلص هللا لوسر

 ٍريعم نع سفنيلف ةمايقلا موي بّرُك نم هللا هيج
 اعل

 « هنع عضي وأ

 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةقيدحح نع

 نّمم لجر حور ةكئالملا تَقلَت» : لبو هيلع هناا :قين
 ءال :لاق ؟ًائيش ريخلا نم تلمع :اولاقف .كّلبق ناك

 .دمحأو ملسم ءهاور )١(
 . هتبلاطم رع نآب :لهمأ يأ « سفن » ىنعمو

 موي شرعلا لظ يف ناك د نيدلا نم هأربأ يأ « هنع احمد ىنعمو

 :اهمظعا وه لب ايندلا برك مظعأ نم راعالا نذل « ةمايقلا

 برك مظعأ جيرفتب نيرسملا نم دحأ نع سفن نم يزوجف
 ىلا هتعفرو كلذ نم ةحارالاب هدئادشو فقوملا لوه وهو ةرخآلا

 .تاماقملا فرشأ

 هنع عضيو - اهلاوهأ يأ ةمايقلا موي بركو - هريغو ملم هاور (؟0)
 . زواجتي يأ

 ؟



 ينايتف رماآف شسانلا ني داذأ تنك لاق ؟ركذت :اولاق

 لاق :لاق رسوملا نع : اوُرَوجَتيو رسعملا اورظني نأ
 للا

 '« هنع اوُرَواَحَ :هنلا

 قحأ انأ» :لاق ىلاعتو هناحبس هللا نأ ةياور يفو

 نبك يدبع نع اوزواجت كنم كلذب

 هلا كوس ىو :لاق هنع هللا يضر ةديرب نعو

» :لوقي ماسو هيلع هللا ىلص
 لك هلف أ عم رظنأ نم 

 0 َرظنأ نم ١ :لوقي هثعمس مم 000 هلثم موي

 هللا لوسر اي :تلقف :ةفدض هيلثم 0 لك هلف

 هّلثم موي لك هلف ًارسعم نظن قف 3 كتعمس
 لك هلف ًاريعم ٌَرظنأ نم :لوقت سس يك

 لبق ةقدص هلثم موي لك :ل لاق ؟ةقدص هيلثم موي
 هيلثم موي لكب هّلف هرظنأف لح اذاف نيدلا لحي نأ
 بفصص

 ع(
 0 ٠

3 

 هف

 د موي لك هلف اريثفم ّرظنأ نم » : ةياور يف

 .اولهيو اولِجْوي يأ «اورظني » مسمو يراخبلا هاور )1١(
 . اوفعي يأ :اوزوجتيو

 .ةفيذح ىلع افوقوم ملسم هاور (')
 .حيحصلا لاجر هلاجرو دمحأو ماجحلا هاور (؟)
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 لكب هلف هرظناف نيدلا لح اذاف نيَّدلا ّلَحَي نأ لبق
1 

 « هقدص هيلثم روي

 هللا لوسر لاق الا [معدللا يضر رمع نبا نع

 توعد تاهعت نأ دارأ نم » : مأسو هيلع هللا ىلص

 « ريعم نع ْجِرفيلف هتبرك فّمكت نأو

 .تاقث هلاجرو ماحلاو هجام نباو دمحأ هاور )١(
 .فورعملا عانطصا باتك ين ايندلا يبأ نبا هاور (؟)

 انك



 ماعطلا ماعطا

 سانلا رشحي :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع

 اوناك ام َعوجاو ءطق اوناك ام ىَرْعَأ ةمايقلا موي
 .ءطق اوئاك ام بصنأو .طق اوناك ام ًاًمْظأو ءطق
 مَّمْطَأ نمو ٠ لجو ٌّرع هللا هاك لجو ّرع هلل اك نمف

 زع هلل ىقس نمو ؛ لجو َّزع هللا هّمعطأ لجو زع هلل
 هللا هانغأ هلل لمع نمو ءلجو ع هللا هاقس لجو

 .'''لجو زع هللا هافعأ لجو ّرع هلل افَع نمو

 لوسر لاق :الاق نسحلاو يدبعلا رفعج نع يورو

 يهابي لجو زع هللا تا» :ماسو هيلع هللا ىلص هللا

 "ءهديبع ْنِم َماعطلا نومِعطي نيذلاب هتكئالم

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر رباج نع

 ولسملا ماسعطا ةمحرلا تابجوم نِم» :لاق ماسو
 ا « نيكسملا

 م

 ثيداحأ هانعم يفو يرذنملا هلقنو افوقوم ايندلا يبا نبا ءاور )١(
 .لئاضفلا يف اهب لمعي ةعوفرم

 اننا نس يأ « تابجوم نم » هلوقو ب هةححصضصو م احلا هاور ف

 . ةمح رلا

"0 



 معطأ نم » :ا|مهنع هللا يضر ورمغ :نباهللا دبع نع
 هدعاب هيوري ىتح ءاملا نم هاقسو . هعبشي ىتح هاخأ

 رم نيف دخ :لك نينا اه قذادخ يش ناتلا قف الا

 .''« ماع ةئايهخ
 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ديعس يبأ نع

 ىلع ًانمؤم معطأ نمؤم (يأ» :ملسو هيلع هللا لص

 (يأو ؛ةنجلا راَمْث نم ةمايقلا موي ُهللا همعطأ عوج
 نم ةمايقلا موي هللا هاقس ّيظ ىلع أنمؤم اقس نمؤم

 ريْرَع ىلع انيؤم اسك نمؤم ا(ّيأو ؛موتخلا ٍقيحّرلا
 « ةنجلا لّلح نم ةمايقلا موي هللا هاّسك

 ىلص ينلا ىتأ ايبارعا الجر نا يبضلا ريدك نع

 :ةنجلا نم ينبرقي لمعب ينربخا :لاقف ماسو هيلع هللا
 : ماسو هيلع هللا ىلص ينلا لاقف ؟رانلا نم يندعابيو
 يلطعتو :لدعلا لوقت 7 :لاق « من :لاق ؟كاتلمغأ اّهَوأ
 لك لدعلا َلوقأ نأ عيطتسأ ال هللاو :لاق ءلضفلا

 نا دارملاو - هب لومعم وهو ماحلاو نابح نباو يناربطلا هاور 41)
 .ةعينم ابجح رانلا نيبو هنيب لعجي هللا

 هلاني ال يذلا نوصملا بارشلا - موتخلا قيحرلاو يذمرتلا هاور (؟)
 تفورعلا اذهب. .لفف  نفرألا

 م



 مط :لاق .لضفلا يِطعأ نأ عيطتسأ امو ؛ةعاس
 :لاق 5 اضيأ هذه :لاق ؟مالسلا يِشفتو ماعطلا

 نم ريعب ىلا زظناف :لاق ءمعن :لاق ؟لبا كل لهف
 ءاملا نوبرشي ال تيب لهأ ىلا دمعا مث ءءاقسو كلبا

 قرخنُي الو .كريعب كلهَي ال كّلعلف ْمهقساف آَيِغ لا

 يبارعالا قلطناف :لاق .ةنجلا كل بجت ىتح كؤاقيس

 لتق ىتح هريعب كله الو .هؤاقس قرخنا مف ريكي
00 

 نبا تعمس :لاق قيقش نب نسحلا نب يلع نع
 ةحرق :نمحرلا دبع ايأ اي :لجر هلأسو :كرابملا
 تجلاع دقو «.نينس عبس ذنم يتبكر يف تجرخ

 بهذا لاق .هب غفتنأ ملف ءابطألا تلأسو«جالعلا عاونأب

 ًارئثب كانه ٌرِفحاف املا نسانلا جاتحي ًاعضوم رظناف
 مدلا كنع كسيو نيع كانه عبنت نأ وجرأ يناف

 .أرّبف لجرلا لعفف

. 

 لوبقم لئاضفلا يف ثيدحلاو يقهيبلاو يفاربطلا هاور 1(
 له ىنمملاو راثلاو ةنجلا اهب دارملا « كاتلمعا (هوأ» هلوقو -
 اذه كلاؤس يف بيسللا وه رانلا نم دعبلاو ةنجلا بلط

 .نمز دعب انمر اليلق يأ «ابغ الإ ءاملا نوبرشي ال» هلوقو

 نيد



 احلا انخيش ةياكح ىنعملا اذه فو :يقهيبلا لاق
 عاونأب هجلاعو ِهّهجو حرق هناف .هللا هحر هللا دبع ينأ

 لأسف ةنس نم ًابيرق هيف يقبو ءْبَهَذَي ملف ةجلاعملا
 يق هل وعدي نا ينوباصلا نامع اَبأ مامالا ذاتسالا
 الف َنيمأتلا سانلا ٌرثكأو هل اعدف ءةعمجلا موي هسلجي

 ةعقر سلجلا يف ةأرما تقلأ ىرخألا ةعمجلا موي ناك
 يبأ مكاحلل ءاعدلا يف تدّهتجاو اهتيب ىلا تداع اهنأب

 ىلص هللا كلوسر اهمانم يف ثأرف ةليللا كلت هللا دبع
 هللا دبع ينأل يلو :اهلد لوقي هنأك ماسو هيلع هللا
 ماحلا ىلا ةعقرلاب تءاجف نيملسملا ىلع عاملا عِسوُي

 نم اوعَرَف نيحو هراد باب ىلع تينب ةياقسب ّرمأف
 ءاملا يف َدْمَجلا حرطو اهيف ءاملا بصب ّرمأ اهئانب
 ىتح ٌعوبسأ هيلع ّرم اف ءبرشلا يف سانلا ذخأو
 ىلا ههجو داعو ءحورقلا كلت تلازو .افشلا رهظ

 دي كلذ دعب شاعو ناك ام نسحأ

 .يقهيبلا هلك كلذ ىور 01(

 .احلث راصف عاملا نم دمح اه دمجلاو
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 سانلا نمب حالصالا

 لوسر لاق *تلاق اههنع هللا يصر ءادردلا مأ نع

 نم لضفأب ؟ربخأ لأ ٠ :ماسو هيلع هللا ىلص هللا

 اي ىلب :اولاق ؟ةقدصلاو ةالصلاو مايصلا ةجرد

 ٍتاذ ٌدافو نْيَبلا تاذ حالصا :لاق ءهللا لوسر
 ."''« ةقلاحلا يه نيِّبلا

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر سنأ نع

 .هرمأ هللا ّملصأ ٍسانلا 00 حلصأ نم ه :لاق مسو

 ًاروفغم عجرو ٍةبقر ّقتع اهب ملكت ٍةملك لكب هاطعأو

 ِ « هينذ نم مدقت ام هل

 ىلص هللا لوسر نع هنع هللا يضر ةريره يأ نع
 ةالصلا نم لضفأ *يث ليع ام » :لاق ماسو هيلع هللا

 )١( حيحص ثيدح لاقو . يذمرتلاو دواد وبأو دحأ مامإلا هجرخأ .

 لك حالصإ يأ .قارقلاو دعبلا « نيبلا» هلوق س٠تخاصمين

 .ذيانتلا اهنيب نيقاشتم

 ىلع ةثعابلاو مالا لك ةببسملا ةكتافلا ةبيصملا « ةقلاحلا» هلوقو
 :نايشكطألاو' ننألل ةليزملا .لاتقلاو ةبرخشلاو . فانا

 .يناهيصألا ءاور )0

1١ 



 ١ ىيقلسلا ودب زكاج يقلخو نيبلا تاذ حالصاو

 لاق :لاق اههنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نع

 ةقدصلا لضفأ» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ا". نيبلا تاذ ٌحالصا

 هيلع هللا ىلص يبنلا نأ هنع هللا يضر سنأ نع

 :لاق ؟ةراجت ىلع كلدأ الأ» :بويأ يبأل لاق ملسو
 برقو ءاودّسافت اذا سانلا نيب ْلِص :لاق .ىلب
 ."'« اودعابت اذا مهتيب

 هللا لوسر يل لاق :لاق بويأ يبأ نع :ةياور يفو
 ىلع كلدأ الأ بويأ ابأ اي» :ملسو هيلع هللا ىلص
 اذا سانلا نيب حلصت ؟هلوسرو هللا اهّبحي ةقّدص
 , "أع اودّسافتو اوّضَعابت

 يأ - سكاشتلا بحب ملاظ « رئاج قلخو » هلوق . يناهبصألا ءاور )1١(

 يذلا هل دهشي ثيدحلاو لدملا قيرط ىلإ دعتم ملاظ داشرإ

 .هدعب

 .نسح هدانسإو رازبلاو يتاربطلا ءهاور (؟)

 .هدعي ام هل دهثيو رازبلا هاور (؟)

 .انسح ريضي هعومجمب وهو قاربطلا هاور ع(
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 رطاخلا ربجو رورسلا لاخدإ لضف

 هللا يضر هدج نع هيبأ نع دمع نب رفعج نع
 ام » :ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق مهنع

 للجو مهلا قلخ الا ارورُش نبؤم ىلع ّلجر ,لخدأ
 000 لجو رع هللا ف أكلم ٍرورسلا كلذ نم

 | :لوقيف رورسلا كلذ هاتأ هربق يف دبعلا راص اذاف

 ا انأ :لوقيف *َتنأ نم :هل لوقيف ؟ينرعت
 َكّتْشحَو سنوأ مويلا انأ نالف ىلع ينتلخدا يذلا
 كدهشأو تباثلا لوقلاب كتبثأو :كّتّحَح كنقلأو

 كيرأو .ءكبر ىلا كل ٌعَفْشأو ةمايقلا موي كدِهاشم
 "ل « ةنجلا 57 كلزنم

 هللا لوسر لاق :لاق هنع ىلاعت هللا يضر سنأ نع
 بحي امب ماسملا هاخأ يقل نم » :ماسو هيلع هللا ىلص

 .ةراكن هنتم يفو ايندلا يبأ نبا ءاور (1)
 اليزم كل اريمس اسينأ نوكأ يأ ء كتشحو سنوأ» هلوق ىنعمو
 . ةشحولا هذه كنع

 : نيكلملل كباوجح كمهفأ يأ « كتحح كنقلأ ه : هلوق ىنعمو

 هدعأ امو كتاجرد كيرا يأ « كدهاشم كدهشأو » هلوق ىغئعمو

 , كل هللا

 فلا



 ()!« ةمايقلا موي لجو ّرع هللا هّرَس كلذب هّرُسَيِل هللا

 ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ سابع نبا نع
 دعب ىلاعتو هناحبس هللا ىلا لامعالا بحأ نإ :لاق
 .ا"ا ملسملا ىلع ِرورُّسلا لاخدإ ضئئارفلا

 لاق :لاق اههنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع
 تابجوم نِم ْثإ» :ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 5 عابشا وأ ماسملا كيخأ ىلع رورسلا كلاخدإ ةرفغملا
 9 *ةقيرك سيفنتو هنع عوج

 لوسر لاق :تلاق اهنع لاعت هللا يضر ةشئاع نع

 تيب نعأ ناي لحدا نس: كلو هينا لسانا
 نود ًاباوَت هل هللا َضرَي مل ًارورَُس نيملسملا

 اكوا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نب هللا دبع نع
 ىلع رورسلا لاخدا هللا ىلا لايعألا ٌبحأ » :لاق ماسو

 نسخ :هدانسإو نيشفلا يأ :قارطلا كورن 0
 .تاقث هلاجرو طسوألا يف يناربطلا ءاور (؟)

 .ينأربطلا ءهاور (؟)
 اهضعب يوقي ثيداحألا هدهف طسوألاو ريغصلا يف يناربطلا هاور (:)

 ليفت ةلاسا اهعوبصت يون اند

 ح3



 3 و 54 2 أ 0

 لوسر اي لجر لاق .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 كيخأ ىلع لخدت نأ :لاق ؟لضفأ لمعلا يأ هللا

 هللا ىلص يبنلا ىلا ءاج الجر نأ رمع نبا نع
 ىلا ُبحأ سانلا يأ هللا لوسر اي» :لاقف ماسو هيلع
 ىلص هللا لوسر لاقف ؟هللا ىلا ُبحأ لمعلا ّيأو هللا

 مهعقنأ لجو ّزع هللا ىلا سانلا ٌبحأ ماسو هيلع هللا

 هلخدت رورس لجو زع هللا ىلا لامعالا :٠ بحأو سانلل
 هل اهعبشت ٌةعوَج وأ هنع اهّمقنُت ٌةبرك وأ رملسم ىلع
 تب ثيغي مولظم عم ىَتَس نَمو هنع هيِضقَت نيد وأ

 هللا رتس هبضغ ًففك نّمو مادقالا لِزَت موي هيمدق هللا

 للا ديفُي ابك لامعالا ديفي ءيسلا قّلخلا ناو هّتروع
 (ع)

 « لسعلا

 .طسوألاو ريغصلا يف يناربطلا ءاور )1١(
 .بعشلا يف يقهيبلاو قالخألا مراكم يف يناربطلا ءاور (؟)

 .ابب لمعلل ةحلاص ثيداحألا هذهو

 .هيب لمعلل حلاص وهو همجاعم يف يتاريطلا هاور ()

 قدز



 يأ هللا لوسر لئس لاق باطخلا نب رمع نع

 نمؤم ىلع ٌرورسلا كتاخدا» :لاق ٍلضفأ لايعألا
 هل تيضق وأ هتروع تركوا هتعوج َتْعَيْمَأ

1 
 هح اح . ل

 اديج ثيدحلا اب ريصي دهاوش هلو طسوألا يف يناربطلا هاور )1١(
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 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رذ يأ نع

 :ًائيش فورمعملا نم ثنرقحت ال » : ماسو هيلع هللا ىلص

 ." يتلط هجوب كاخأ ىقلت نأ ولو
 هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر نسحلا نعو

 سانلا ىلع ملت نأ ةقدصلا نِم» :لاق ماسو هيلع

 ري هجولا قيلط تنأو

 هيلع هللا ىلص يبنلا نع ثيداحألا يف ءاج دقو
 هللا ىلص هلوق - اهنم لضفلا اذه ىلع لدي ام ماسو

 7 كو كيخأ هجو ف كمت :ماسو هيلع

 نرقحت ال» :ماسو هيلع هللا ىلص هلوق - اهنمو

 هيلا كهجوو كاخأ ملكت ْنأ ولو ائيش فورعملا نم
 1 1 سند

 . مسمع ءاور 1(

 . فطلو ةكئاثب هللهتم هجولا طسبنم « قلط هجوب » هلوق

 .لسرم وهو ايندلا يبأ نبا هاور (؟)

 .هحيحص ىف نابح نيباو .هنسخو يذدمرتلا هاور (؟)

 0 - وب .حيحص نسح ثيدح :لاقو يذمرتلاو دواد وبأ هاور (غ)

 ا



 01 9 9 ١ .يئاسنلا هأو 1(

 ليزتف فئاخلا ةشحولا ريثك يا « ناشحولا سنولا نأ 0

 .هرطاخ نئمطتو هتشحو

 1م



 (دابعلاب قفرلاو وفعلاو ةحرلا لضف)

 هللا لوسر لاق :لاق اههنع هللا يضر رمع نبا نع

 لمجلاك نونُيل نوئيه نونئمؤملا » :ملاسو هيلع هللا ىلص

 ةرخص ىلع خينأ اذاو ءّداقنا ديق نإ :فنأآلا
 ل « حانتسا

 ىلص ينلا نا ءاعوفرم هنع هللا يضر نين“ قع

 يداني باجلل دبعلا فقو اذا» :لاق مسو هيلع هللا

 ىلع هّرجأ نّمو : :لاقيف ءهللا ىلع هرج نَم مقبل :ٍدانم
 اذكو اذك ماقف ءسانلا نع نوفاعلا :لوقيف ؟هللا

 ."'« باح ريفب اهولخدف

 ) )1١.ربتعم وهو بعشلا يف يقهيبلا هاور 1
 رمآ يف هتلوهس نيهلاب دارملاو « نونيل نونيه نوتموملا» هلوق

 اذإ ريعبلا فنأ نم « هفنالا لمجلاك » هلوق .هسفن تامهمو هايند

 عجولل افنأ ناك !ذإ ريمبلا نإف فنأ دقف ةربلا نم هفنأ ىكتشا
 دارملاو . ءاطأ قيرط يأ ىلإ هب كلس اذإ داقنم لولذ هب يذلا
 دايقن,الا ديدشو : مهمدخيو سانلا جئاوح ىضقي لهس نمؤملا نأ

 لبإلا نأل لمجلاب لثملا برض صخو : هيهاونو هرماوأ يف عراشلل
 .اهرخاآو مهلاومأ رثكأ

 .قالخألا مراكم يف يناربطلا هجرخأ (*)
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 هللا يضر ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس نعو
 يداني ٠ :ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع

 دنع هل ٌدحأ آلإ ٌدحأ مويلا موقُي ال ةمايقلا موي دانم
 لوقيف ءديلا كل لب كناحبس : قئالخلا لوقتف ءّدي هللا

 دعب ايندلا يف افع نم ىلب :لوقيف ءارارم كلذ
 ا"!« ةردق

 ىلص يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةثئاع ةديسلا نع
 قفرلا بحي قيفر هللا نا» :لاق ماسو هيلع هللا
 ال امو فنعلا ىلع ىيطعي ال ام قفرلا ىلع يطعيو

 ""'ءءاوس ىلع يِطعُي
 » :لاق مسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ اهنعو

 ءيش نم عري الو هناز لإ ِء ءيش ف نوكي ال قفرلا

 ا"'« هتاَّش الا

 هل» هلوق ىتعمو .سودرقلا دنسم يف يمليدلا روصنم وبأ هاور )١(
 هللا بلع هل ظوفحم ناحإو فورعم بحاص يأ « دي هللا دنع

 .ابب لمعلل ةحلاص ثيداحألا ءهذهو ىلاعت

 . ماممص هأور (؟(

 - مسم هاور ()



 هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر سنأ نعو

 الو اورشُبو اورغت الو اورسي» ا مأسو
 +: اورفتت

 .هيلع قفتم )1١

 'ءزذل



 : ظيغلا مظك

 هللا ىلص يبتلا نأ ءهيبأ نع ءذاعم نب لهس نع

 نأ ىلع ردقي وهو اظيَغ مظك نم» :لاق ماسو هيلع

 قح ةمايقلا موي قئالخلا سوؤؤر ىلع هللا هاعد هذفني
 روحلا يأ ف هَريخي

 ني ءاش

 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا ير ةريره ىنأ نع

 ىلع رِدقي وهو اظيغ مظك نم » :ماسو هيلع هللا ىلص

 '؟' اناياو ًانمأ هّبلق هللا ًالم هذافنإ

 :لاق ماسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع رمع نبا نع
 مهاذأ ىلع ربْصيو َسانلا طلاخي يذلا ٌملّملا»
 ىلع ربْطَي الو مهطلاخُي ال يذلا نم َلَضْفَأ
 7 مهاذأ

 .دواد وبأو يذمرتلا هاور )1١(

 .هئاضمإ نع ففكو كسمأ « اظيغ مظك» هلوق ىنعمو
 000 يطويسلا رم زو دواد وبأ هاور (؟(

 .هجام نباو يذمرتلا هاور (؟)

 ١م



 :ةمحرلا

 ىلص يبنلا عمس هنأ هنع هللا يضر ىسوم ينأ نع
 اومَحارَت ىتح اونمؤت ْنل» :لوقي ماسو هيلع هللا
 فري دبل هنا": لاق حر. انلك 1 كومو اع ايلاف
 '"''«ةّماعلا ةمحر اهتكلو هّبحاص مدحأ

 امهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو
 نوحارلا»» :لاق راسو, هيلع ها لص: ةثلا :لوسر ذأ
 رم مسرو رالف والركب ان سرلا لسد
 و ءامملا ف

 هللا يضر يرصملا بكر نع يستعلا حصا نعو
 يوط و : ةمو هيلع هللا لماما ل يمر لاق 4 لاق: هني
 ريغ نم هبفن يف َّلَذو ةصقنم ريغ يف عضاوت نمل

 لخأ . يرو .ةيصمخ يغ قا نط الا قعناو لاش
 '"'« ةمكحلاو هقفلا لهأ طلاخو ةنكْسملاو ةّلذلا

 .يلاربطلا هاور 01(

 .ةدايزب يذمرتلاو دواد 5 هآور (ء)

 اعضاوت عمضاوتملا . . هصقنم ريغ َق عضاوت :هلوق .يناريطلا هاور (ع)

 نم ةلذلا هب دارملا هلابك نيغ نم, متل دلذو :هلوقو افيرش

 . سفن ةعضو ةءاندو ةداحش ريغ
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 ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع
 هللا عصي ال هديب يسفن يذلاو د : ماسو هيلع هتلا

 ءوحر انك هللا لوسر اي انلق « حر ىلع لإ ةحرلا

 نِكلو ةصاخ هّلهأو هّسفن محري يذلا سيل» :لاق
 .ا). نيملسملا محري يذلا

 لاق :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع

 م يتما لادبا تإ» :ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةواخَسو هللا ةمحرب اهوُلَخد امنا لامعألاب ٌةنجلا اولخدَي
 ل نيملسملا عيمجل همحرو رودصلا ةمالسو سفنالا

 . حاحصلا

 .السرم ايندلا يبأ نبا هاور :يردنملا لاق (؟)

 كل



 تيفلسملا نيب ساسحالاو روعشلا ةدجو

 ىلص هللا لوسر لاق :لاق ريشب نب نابعنلا نعو

 مهداوتو مهيحارت يف نينمؤملا ىَرت» :ملسو هيلع هللا
 هل ىعادت ْوصُع ىّكتشا اذا دسجلا لثّمك مهفّطاعتو
 .'« ىّمُحلاو رهلاب دسجلا ٌرئاس

 :لاق ماسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ىسوم يبأ نع

 كبش مث « ًاضعي هضعب ّدشي نايئُبلاك نمؤملل نمؤملا »

 را هطعاصأ نم

 ا 00 كان سلا نع

 رك هيفنلا بحي ام هيخأل

 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 نِمؤملاو .نمؤملا ةآرم نمؤملا» :ماسو هيلع هللا ىلص

 .حيحصلا لاجر هلاجرو دنسملا يف دمحأ هاور )١(
 .هيلع قفتم )١(

 .مسمو يراخبلا هاور ()
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 1 هئارو

 نسح هدانسإو بدألا يف يراخبلا هاور (10)
 ىنعمو .هيف هلاح رصبي ا «٠ نموملا ةارم نمو لا » هلوق ىنعمو
 .هل اهمضيو هتشيعم هيلع عمجي يأ (هتعيض هيلع فكي) هلوق
 .هشاعم هنم ام لجرلا ةجميضو

 هنع بذيو هنوصيو هظفحي يأ « هئاور نم هطوحيو » هلوق ىنعمو
 ردقب ناسحالاب هلماعيو اررض هب قحلب وأ هباتغي نم هنع عفديو
 نك :نيفراعلا ضعب لاق .كلذ ريغو ةحيصنلاو ةقفشلاو ةقاطلا
 هسفن يف هظفحاو هئارو نم هطحو نموملا كيخأل اصيمقو ءادر
 اهيف ىرت ةارم هلعجاف ينارقلا صنلاب هوخأ كنإف هلهأو هضرعو

 لك هنع لزأف ةارملا كل هنشكت ىذأ لك كنع ليزي ايكف .كسفن
 هسفن نع هب ىذأ
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 يبنلا ناك : :لاق هنع هللا يضر ىسوم ينأ نع

 ىلع لبقأ ةجاح بلاط: هاعأ اذا 0

 0 3 8 أما ةياور يفو ا ام هيمن

 هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 ىلا ماملا هيخأل ٌةلصَو تاك نم » :ماسو هيلع هللا ىلص

 .هيلع قفتم )1١(
 .ضعب يف كضعب عفشيل يأ « اوعفشأ» هلوق
 .ىلاعت هللا كبشي « اورجؤت » هلوقو

 ام» ةياور ينو « بحأ ام هيبن ناسل ىلع هللا يضقيو » هلوقو
 ام ماخلإ وأ يحوب هلوسر ناسل ىلع ىناعت هللا رهظي يأ « ءاش
 ىلع هللا يرجي وأ نامرحو ءاطعا نم نوكيس هنأ هملع يف هردق
 ضرع اذإف اهمدع وأ ةجاحلا ءاضق تابجوم نم ءاش ام هناسل
 ةعافشلا رجأ ركل لصحي هل اوعفشاف ىلع هتجاح ةجاح بحاص

 ريدقتبف هل معفش نم ةجاح تيضق نإف ضقت مل نإو اهباوث يأ
 ىفطصملا قالخأ مراكم نم اذهو .هللا ريدقتبف ضقت م نإو هللا

 وهو ةجاحلا بلاطو لئاسلا حانج اولصيل مسو هيلع هللا ىلص

 انرمأ اذإو « عفشت عفشا» :هيبلل لوقي ثيح ىلاعت هقالخأب قلخت
 اًئعابو هسفن نم اعفاش هدنع نأل اهنع هئانغتسسا عم هدنع ةعافشلاب

 ةيعاد كيرحم ىلإ جاتحي نمم هريغ دنع ةعافشلاف .هدوجو نم
 وث مظع ىلع ةلالدو ةعافشلا ىلع ثح هيفف .ىلوأ ريخلل
 .ةبجاو ةعافشلا ريصي ام هل ضرعي ابرو بدنلل رمألاو

 هال



 هللا هتاعأ ريع ريييت وأ :ّرب ْغَلِبُم يف ناطلس يذ
 ضحذد دنع ةمايقلا موي طارصلا ةزاجا ىلع

 « مادقألا 4 ١

 لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ءادردلا ىبأ نع
 ةلضو ناك ْنَم » :ماسو هيلع هللا ىلص هللا ىلص هللا

 رورس لاخدا وأ رب ْغَلِبَم يف ناطلس يذ ىلا هيخأل
 7 ةنللا نع لخلا تاهو قا هلا هنشز

 :لاق هنع ىلاعت هللا يضر بدنج نب ةرمس نع

 ةقدصلا لضفأ» :ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 ؟ناسللا ٌةَقدَص امو هللا لوسر اي اولاق ناسّللا ةقّدص
 اهب ٌرجتو ّمدلا اهب نقحتو ٌريسألا اه كَفَت ٌةعافشلا لاق

 وهو هحيحص يف نابح نباو طسوألاو ريغصلا يف يفاربطلا هاور )١(
 .هب داهشتسالل حلاص

 .الصوم اعيفش يأ ٠ ةلصو» هلوق ىنعمو
 :اهعلز «ىآ ءءادقألا نفحات ةلوقو

 وأ اهعفري ماح ىلإ ةياكشلا لاصيإ يف عفني يذلا نأ ىنعملاو
 ىلاعت هللا نإف ةجاح ءاضق وأ ريخ ىلع هتلالد يف اببس نوكي
 . طارصلا ىلع رورملا ىلع هنيعي

 .لئاضفلا يف ربتعم وهو طسوألاو ريغصلا يف يناربطلا هاور (؟)

 هم



 2 0 6 5 دك

 يفو .هتبرك هنع عفدتو كيخأ ىلا ناحالاو فورعملا
 .'' ةيركلا هنع عفدت ةياور

 ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنا قع
25 

 هيلع ىرج هتاسلب اقع نعتنأ نم» :ماسو هيلع هللا

 «هّياوث هيقَوُيف ةّمايقلا موي ّقتأب ىتح هرجأ

(1) 

(0, 

 م0

 .لئاضفلا يف لوبقم وهو يقهيبلاو يناربطلا هاور
 .باذعلا نم روسأملا اهببسي صلختي يأ « ريسألا اهب كفت » هلوقو

 .كفسي نأ هعنمت يأ « مدلا اهب نقحتو ٠ هلوقو
 نم هيلع قشيو ههركي ام يأ « ةبيركلا هنع عفدت» هلوقو
 . ةيويندلا لزاونلا

 .هب لمعيو قالخألا مراكم يف يناربطلا هاور

 نع هبحاص زجع عئاض قح تايثإ يف ابيس ناك نم نأ هانعمو
 ةنسحلا ةعافشلاب ههاجب وأ هلاب هايحأ ءاوس رجألا كلذ هلف هتابثإ
 .نأشلا ينوأ دنع
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 ريخلا ليبس يف قافنالا لضف

 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره بأ نع

 مدآ نبا اي قفنأ :ىلاعت هللا لاق » :ماسو هيلع هللا لص

 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع
 بيرق هللا نم بيرق يخلا» :ماسو هيلع هللا ىلص
 ليخبلاو ءرانلا نم ٌديعب سانلا نم بيرق ةنجلا نم

 بيرق سانلا نم ٌديعب ةنجلا نم ٌديعب هللا نم ٌديعب

 دباع نم هللا ىلا ُبحأ ُيخس ٌلهاجلو .رانلا نم
0 0 

 لاق :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس بأ نعو
 يف ثرملا قدصتي نأل» :ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 دنع ةئامب قدصتَي نأ نم هل ريخ رهرد ةناع
: 

 « هي

 .هيلع قفتم )1١(
 . يذمرتلا هاور (؟)ز

 .دوأد وع هاور عز



 لوسر لاك : لاق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو

 دنع قدصتي يذلا لك : ماسو هبلع هللا ىلص هتلأ
3 )0 

 ء«عيش اذا يرهي يذلاك قتعي وأ هتوَم
 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر رذ يبأ نعو

 نم قفني ركسم دبع نم ام» :ماسو هيلع هتلا ىلص

 ٌةبَجَح هللبقتسا الا هللا ليبس يف نيّجوز هل لام ّلك
 ؟كلذ فيكو تلق « هدنع ام ىلا هوُعدَي مهّلك «ةّجلا
 ةرقب تناك ناو نيريعبف البا تناك نا» :لاق

 “نو (١
 نيبرقبه *  -

 )١( ةححضص و يدذمرتلاو يمرادلاو قاسلاو دحأ ةهاور .

 .يقاسنلا ماور (؟)
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 تاسحالاو ةقدصلا لضف

 هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره ىنأ نع

 نم ةرمت لدعب قدصت نم» :ماسو هيلع هتلا ىلص

 هللا نإف - َبّيطلا آلإ هللا لبقُي الو - بّيط بسك

 مذحا يبري اك اهبحاصل اهيبري مث هتيميب اهلّبقتي
 ."غلبحلا لثم نوكت قح ولف

 لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره ىلأ نعو

 لام نم ةقدص تصقن ام » :ماسو هيلع هللا ىلص هللا

 عضاوت امو ءاَّرِع آلا وفعب ًادبع هللا داز امو ءًائيش

 ,'")« هللا هعفر الا هلل دحأ

 تعمس :لاق هنع هللا يضر رماع نب ةبقع نعو

 يف ؛ئىرما لك » :لوقي ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 :ديزي لاق « سانلا نيب ىضقُي ىتح هيقدص َّلِظ

 هيف قّدصت آلا موي هئطخي ال دثرم ريخلا وبأ ناكف

 وه واولا ديدشتو ماللا مضو ءافلا حتفب هولف هلوقو .هيلع قفتم (')
 رادقمب يأ - ةرمت لدعب هلوقو .ليخلا نم دلوي ام لوأ رهملا

 . ةرم

 .ملص هاور (*)
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 ."' َهَلَصَب وأ ةعكعكب ولو ءيشب

 هللا لوسر اي :تلاق انآ دعس كنت ةناؤميف نعو

 نمل رانلا نم ٌباجح اهنا» :لاقف ةّقدّصلا نع اتتفأ
 ."' لجو زع هللا ةجو اهب يغتبُي اهبّستحا

 ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نعو

 عّرزي وأ ًاسرَغ سرغي اسم َنِم ام» :ماسو هيلع هللا
 هل تناك الا ةميع وأ ريط وأ ناسنا ةنم لكاش عوز

 ع
0 

 امو» هنع هللا يضر رباج نع اسم ةياور يفو

 6 نال هل هنم قرس

 :لاقو ماحلاو اههحيحص يف نابح نباو ةيزخ ناو دحأ هاور )١(

 « هتقدص لظ يف ءىرما لك» ىنعمو مسم طرش ىلع حيحص

 هللا باذع نم هل ةيقاوو اهيحاص ىلع ةلظ نوكت ةقدصلا نا يأ

 .لصبلا وأ زبخلا نم ةعطق لثم تّلق ولو لولا نم ةنجو

 .رابتعالل حلاص وهو يناربطلا هاور ((

 .قاوو عنامو رتاس « باجح » هلوقو

 . طقف هللا باوث ابلاط اهاطعا « اهبستحا نمل» هلوقو
 .هيلع قفتم ()
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 ءالبلا عفدت ةقدصلا

 لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر جيدخ نب عفار نع
 باب نيعبس دست ةقدصلا » :ماسو هيلع هللا ىلص هللا

 !''ء ءوسلا نم

 لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب نا نعو

 ةقدصلاب '''اوركاب » :ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 7+ ةطدضلا  ىطقتيت ل ءالثلا" تف

 لاق :لاق هنع هللا يضر فوع نب ورمع نعو

 ديزت ماسملا ةقدص ّنا» :ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 رجلا ايلا بينها ومدوسلا تيفي عبو: هرمألا ف
 1 ضقلاو

 هي لمملل لوقم وهب ريبكلا ِق يتاربطلا هاور ا(

 منمت اهنإف هللا ةقدص ميدقتب اوعرسأ « ةقدصلاب اوركاب» هلوق (؟)
 .مالآلا اهودعت الو بئاصلا

 .هب لمعيو افوقومو اعوفرم ىقهيبلا هاور (؟)

 .ةيزخ ىباو يذمرتلا اهنسحو قرط نم يتاربطلا هاور 48)

 .تاريخلاب هللا هأله ىتح هيف كرابت يأ رمعلا يف ديزت ىنعمو
 ةتيم دبعلا نع هللا عفدي اهتكربب يأ ءوسلا ةتيم علم هلوق ىلعمو

 - .هللاب ذايعلاو - ايصاع تومي نأب ةمتاخلا ءوس يهو ءوسلا

55 



 انبطخ :لاق اهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع
 سانلا اهّيأ اي» :لاقف ماسو هيلع هللا ىلص هتلا لوسر
 لاعألاب اوردابو : اوتومت نأ لبق 3 هللا ىلا اوبوت
 نيبو ممنيب يذلا الضو ولعل أ لق ةحلاصلا

 رسلا يف ةقدصلا ةرثكو .هل مكركذ ةرثكب عبر
 '' اورّبجتو اورصنتو اوقّررت ةينالعلاو

 تعمس “لاق هنغ هللا ىضر' قيدصلا ركب :ىأ نعو

 :لوقي ربنملا داوعأ ىلع ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 عفدتو :جوعلا ميقت اهناف ةرمث ّقشب ولو ّرانلا اوُقّتا»

 هللا ملصي ةقدصلا ةكربب يأ رخفلاو ربكلا اب هللا بهذي هلوقو | -
 هليب  نحتو دلعلا لاح مقتيو رخفلاو ريكلاك ةدسافلا قالخألا

 هتريرم وفصتو

 ا
 أ هل ؟ركد ةرثكي عبر نس كب قد وُلصو» ىلعمو

 ىبع دا و در اش عس وو ةجحلسسنو تايم ما هلا 0 ىع اوسواد

 مسد هلع ىلا ىص هةسح

 م 0 2 0ق

 ىبدشي و فروع كعب .بيتييحج ا ج فم ْ ةشلخغ هس يس

 ناوسهذما ركل داشس - يلأو ومتا 232 ل وكيف ب يع انك

 ةيسعم ع حت يع كح وس , يبعم ٠



 -- 8 3 ع 3
 نم اهعقوم عئاجلا عم عصتو ء.عوسلا هنيم

 ا١١ ءه هز
 3 « ناعبشلا

 ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر نت أنك
 ٌبرلا بضغ ءىفطتل ةقدصلا نا» :ماسو : هيلع هللا

 قيل ا َ 00
 « ءوسلا :ةتيم عفدتو

 .هب لومعم وهو رازبلاو, ىلعي وبأ هاور )١(
 . يذمرتلا هاور (؟)
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 (ةقدصلا لضفأ)

 ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر رماع نب نايلس نع
 .ةقدص نيكسملا ىلع ةقدصلا» :لاق ماسو هيلع هللا

 ''' ٌهلِصو :ةقدص :ناتنث محرلا يذ ىلعو
 لأس الجر نأ هنع هللا يضر مازح نب مكح نعو

 اهيأ تاقدصلا نع ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 '''/ حشاكلا محرلا يذ ىلع» :لاق ؟لضفأ

 ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةمامأ ىلأ نعو

 ةبارق يذ ىلع ةقدصلا نا» :لاق ملسو هيلع هللا

 ."'« نيثرم اهرجأ فّمضُي
١9 
1 

 .حيحص ثيدح وهو يذمرتلاو يئاسنلا هاور )1١(
 نيتليضف اهبحاص اهب بستكي بيرقلا ىلع ةقدصلا نأ هانعمو
 .محرلا ةلص ةليضفو ةقدصلا ةليضف

 .نسح ثيدح وهو يئاربطلاو دمحأ هاور (؟)
 وهو ؛هحشك ف هتوادع رمغي يذلا وه :ةمحمملا نيشلاب حشاكلاو

 رمغملا عطاقلا محرلا يذ ىلع ةقدصلا لضفأ نأ :ينعي .هرصخ
 .هيطاب يف ةوادعلا

 هب داهشتسالل حلاص وهو ريبكلا يف يناربطلا هاور (*)
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 (ضرقلا لضف)

 تعمس :لاق امههنع هللا يضر بزاع نب ءاريلا نع

 0 نم » : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هّنْلا لوسر

 لكم هل ناك ًاقاقز ىده وأ ءقرو 5 .:نبل ةحينُم

 ا(
 « ةبقر قتع

 يبنلا نأ هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نعو

 "! ةقدص ضرق لك » :لاق :ماسو هيلع هللا ىلص
 هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر ةمامأ يىبأ نعو

 ىلع ًابوتكم ىأرف ةنجلا ٌلجر لخد» :لاق ماسو هيلع
 «رَشع ةيناثب ُضرقلاو اهلاثمأ رشعب ةقدصلا :اهياب

 .ئابح نباو يذمرتلاو دمححأ هاؤر )١(
 اهديعيو اهنبلب عفتني ةاش وأ ةقان هيطعي نأ نبللا ةحينمو

 .اهدري مث انامز, اهفوصو اهربوب عفتنيل هاطعأ اذإ كلذكو

 .ضرقلا اهب دارملا قرولا ةحينمو
 ىلع ىمعألا وأ لاضلا لد نم ديري .قيرطلا :مضلاب قاقزلاو.
 ىلا .هقيرط

 .يقهيبلاو نسح دائسإب يناربطلا هاور (؟)
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 0 كلو ىأر يذلا وه ينلا نأ » ةياور فو

 بلا 07 تعدل يبحر دوقتي تا كال نحو

 11 يكرم اهنفدصم ناك ألا ةزسامرا

 كلذو ضرقلا لضف ىلع لدي ثيدحلاو .يقهيبلاو يناربطلا هءاور ('

 يذلا فلسلا امأ .اهل جاتحم ريغ وهو ريقفلا اهذخأي ةقدصلا نأل
 رسغلا اذه ةلازال مظع هرجأف ةرورضغل ناسنالا هيلإ أاجتلا

 . ءىراطلا

 .هب لمعلل حلاص ثيدحلا أذهو

 .هحيحص يف نابح نياو هجام نبا هاور ١(

 3و9



 محرلا ةلصو نيدلاولا رب

 نم ءهلللا لوسر اي :لجر لاق :لاق ةريره ىبأ نع

 ؟نَم مث لاق ««شكّما» :لاق ؟يتباحص نحب ٌقَحَأ
 مم لاق .. كّمأ» :لاق ؟نم مث لاق ,«.كّما» :لاق
 م كا : لاف .ةياور يفو « كوبأ» :لاق ع

 0 ا للا ا 0 7 ل5 هو

 . © « كاندا كاندا 3 «كابا ًَ ,كما 3 .كما

 هيلع هلا قلص انلا مكوسر هاو :لاق رمع نبا نع

 هيبأ دو لهأ لجرلا ًةلص ربلا 2 0 نا» :ماسو

 '« يَلَوُي نأ دعب
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق نسا نع

 ىلا افيو :ةفرزافل طش نأ انعأ :نفاو : ماسو

 ا" هَّمِحَر ْلِصّيلف :هرثأ

 .هيلع قفتم )1١(

 نسحأ يأ - كما مْرلا يأ ءءارغالا ىلع بصنلاب كمأ هلوق

 لومتلا قه وأ ءاهيلا سشلا ىأ ح نفاملا عزن ىلع وأ اهتيحص

 .رهظالا وهو .كمأرب :ريدقتلاو هب

 .تومي يأ يلوي هلوقو :مسم هاور )0

 دوصقلاو هرمع يف هل رخوي يأ هرثأ يف هلأسني هلوقو ؛ هيلع قف (ع)

 ,هةل كرايي هنأ



 هللا لوسر لاق :لاق ءهنع هللا يضر ةريره نأ نع
 نولصت ام كباسنأ نم ايل :ماسو هيلع هللا ىلص
 ةاَرم لهالا يف ةبحم محرلا ةلص ٌنِإَف ٠ مَماَحْرأ هبا

 "ورمالا ف هانم هلال

 هيعمل ل يللا: ىتأ ةيورسأ نيعا نا ع
 ءايظع ًاينذ تبصأ ىلا :هللا لوسر اي :لاقف ءماسو

 :لاق «؟ مأ نم كل له» :لاق ؟ةبوت نم يل لهف

 :لاق «, معن "لاق « ةلاخ نم كل لهو » :لاق هل

 . "' اهَّربف »

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق «سنأ نع

 امل هتأو (اهذحأ وأ هدلاو توميَل َدبعلا نأ» :ماسو

 هللا هّبتكَي ىتح امل ٌرفغتسيو امل وُعدَي لازي الف ءّقاعل
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 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق .سابع نبا نع

 هل ٌحبصأ هيّدلاو يف هلل ًاعيطم حبصأ نم » :ماسو هيلع

 .بيرع ثيدح اذه :لاقو ؛يذمرتلا هاور )١(

 .يدذمرتلا هاور 0

 .رابتعالل حلاص وهو ناميإلا يبعس ِق يقهيبلا هأور عز

 ١لا



 .ادحاوف ادحاو ناك ناو ةنجلا يم ناحوتفم ناباب
 ناباب هل حّبصأ هّيَدلاو يف هلل ايصاع ىّسمأ نمو

 لاق « ادحاوف ًادحاو ناك تاو رانلا نم تاجوتفم

 ناو هالظ ناو ءهالظ ثاو» :لاق ؟هاملظ ناو :لجر
 ال

 ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا سابع نبا نع
 ةحر ةرظن هيّدلاو ىلا رظني راب دلو نم ام» :لاق
 ناو :ليق « ةروربم َةُجَح ةرظن لكب هل بِتك الا
 ٌربكأ هّنلأ معز » :لاق ؟ةرم ةيام موي لك هرظن

 .")« بيطأو

 دعب ىتح احونفم لازي ال نيدلاولا رب باب نأ ىلع لدي ثيدحلاو -
 هنإف هيوبأ ةايح يف ربلا لضف كاردا هتاف نم ناو (هتافو
 .ةقدصلاو رافغتسالاو ءاعدلاب - ا(هتافو دعب كلذ كردتسي

 ء«سابع يبأ نب نابأ هيفو ١51( ص) « عماجلا» يف بهو نبا'ءاور )١(
 .ادج فيعض وهو

 يف - هللا ايصاع ناك نإو يأ ادحاوف ادحاو ناك نإو هلوق

 بابك همم تحاو ق' هل ايضاغ تاك زو :ناثا نس تايابف: ةيتنلاو
 .رانلا نم دحاو

 عماجلا» ف يطويسلا ءازعو .ناهرالا بعش يف يقهيبلا هاور (؟)

 .راجنلا نباو « هخيرات» يف ركاسع نبال (م/ا56/5) « ريبكلا

 فو



 ضيرملا ةدايع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق.نابوث نع

 َةفْرُخ يف ْلَرَي مل مسملا هاخأ َداع اذا ماسملا نا» :ملسو
 م عجري 7 ةنجلا

 ءارلا نوكسو ءاخلا مضب يه « ةنجلا ةفرخ » هلوق

 .اهتضور يأ

 هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر يلع نع
 الصم دوعُي ماسم نم ام» :لوقي ماسو هيلع هللا ىلص
 ء«يسمي ىتح كلم َفلأ نوعبس هيلع ىّلص آلا ةودغ

 قىتح كلم فلأ نوعبس هبلع ىلص آلا ةيشع هّداع ناو

 0 ةنجلا:يف فيرخ هل ناكو , حبصيا

 .ناتسب :« فيرخ » هلوق

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق «ةريره يبأ نع
 !مدآ نبا اي :ةمايقلا موي لوقي ىلاعت هللا نا» :ماسو

 تنأو كدوعأ فيك !ٌّبر اي :لاق ينْدَعَت ماف تضرم

 . سم ءاور 1(

 فن



 ِضِرَم انالف يدبع نأ تملع اّمأ :لاق ؟نيملاعلا بر

 ؟هدنع ينتدجول هتدع ول كنا تملع امأ ءهذعت ماف
 !بر اي :لاق «ينمعطت مف كتمعطتسا !مدآ نبا اي
 تملع امأ :لاق ؟نيملاعلا بر تنأو كنفعطأ َفيك

 تملع امأ ؟همعطت ملف نالف يدبع كّمعطتسا هنأ
 !مدآ نبا اي ؟يدنع كلذ تدجول ةيفطأ ول كنأ

 كيقسأ فيك !بر اي :لاق ٠ .ينقست ماف كتيقستسا
 مف ّنالف يدبع كاقستسا :لاق ؟نيملاعلا بر تنأو

 كلذ تدجو هتيقس ول كنأ تملع امأ ءهقست
 ,''« يدنع

 هيلع هللا .نانع ددقلا .:لوسر» لاق :لاق سنأ نع

 ملسملا هاخأ َداعو ءوضولا نّسحأف أضوت ْنَم» : معو

 "2 ًافيرخ نيتبس ةريسم منهج نم دِعوُب ءابستخُم
 ةنس :« افيرخ » هلوق

 هيلع هللا ىلص هللا لوبير لاق :لاق ةريره ينأ نع

 تبط :ءامسلا يف ٍدانم ىدان ًاضيرم داع نم » :ماسو

 ا .ملسم ءاور )00(

 .دواد قع هاور 4قفز

9+4 



 أ"'ء التم ةّنجلا نم َتاَوبَتو .كاَّمْمَم باطو

 ىنح ةمحرلا ضوخي لري م ان داع نم » : ماسو

 "هيف سمتغا نضج اذاف' « سلجُي

 .هجام نبا ءهاور لل

 .نح هدانمإو دعو كلام هاور 0(

6 



 (ةيريعلا)

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةزرب يبأ نع

 9 ةنجلا يف ورب 5 ىلكت ىَّرَء. نم ه : ماسو

 مسو هيلع هللا ىلص ئدلا نخ ةرخ نب قمع نع
 هللا هاك آلا ةبيصمب هاخأ يّْزَعَي نمؤم نم ام » :لاق
 "2 ةيايقلا ءوي ةمازكلا للك نم

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نبا نع

 را لكنت هلق اياهم قرع ّنَم +: : مو

 اهدلو تدقف يتلا يه ىلكشلاو يذمرتلا هاور (1)
 .هجام نبا هاور (؟)

 .هجام نباو يذمرتلا هاور ('9)

 اك



 فورعملا لمع نع رخأتلا نم ريذحتلا

 لاصياو فورعملا عنص ىلع ديكأتلا. ليبس يفو
 نم ماسو هيلع هللا ىلص يبنلا رذح سانلا ىلا ريخلا

 يف يعسللا نع رخأت نم دعوت لب كلذ نع رخأتلا
 عنام الو ررض الب كلذ نم نكمت !ذا هناوخا ةجاح

 بلاط يبا نب ىلع نب نسحلا نع ثيدحلا يف ءاج دقف
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق اهنع هللا يضر
 : ماسو

 3 ل ا ل ل

 ةنوعب لبا الا - ضقت مل مأ هل تيِضُق - ةجاح

 "' هيلع رَجْوُي الو هيف مّتأي نَم
 .هدشأ ام ديعولا اذه ىلا رظناف

 مل مأ تيضق» :ماسو هيلع هللا ىلص هلوق ىنعمو 0
 اذه هل لصح هيخأ ةنوعم كرت اذا دبعلا نأ « ضقت

 .هب لمعلل حلاص وهو ينالودلا هاور (1)
 ةدعاسمع رشلا باي هيلع حسفي ىلاعت هللا أ يأ ىلتبا الإ هلوق

 ميلا الإ كلذ ءارو ب نم كيقثسي الو بعميو ىعسيف ءوسلا لهأ

 .حالصلاو ريخلا لهأ ةنواعمو ةدعاسم هكرت يبسب هللا دنع مذلاو

 ا



 نم ديعلاف .لجرلا كلذ ةجاح هللا ىضق ناو ديعولا
 هذه هب كلسي مل نم يقشلاو كلذ ىلا هللا هقفو
 .كلاسملا

 ذخأ ميرحت ىلع لدي ام اضيأ ثيدحلا يف :ءاجو
 .ناسحالاو فورعملا لباقم يف ءيش

 هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر ةمامأ يلأ نع
 هل ىدهأف ةعافش هيخأل عفش نم» :لاق ماسو هيلع

 تاور منت هظعح ابابب :ىنأ نقف هلت اهنلف يده
 1 5 ايرلا

 لكأ ى ىلاعت هللا لاق دقو ءديدش ديعو أذهف

 موقي اى آلا نوموُقَي ال ابّرلا نوُلكأي نيذّلا » ابرلا
 نم هللاب ذوعنف « سملا نم ٌناطيَّملا هطبختي يذلا

 . . كلذ

 لوقي فورعملا عانطصا ىلع ديكأتلا ليبس يفو
 هبأب قلغأ ٍضاق وأ لاو ايي :ماسو هيلع هللا ىلص
 هللا قلغأ الا ةنكسملاو لاو تاحاحلا يِوُذ تود

 7 2« هتنكسمو هتلخو هتجاح نود هباب

 .دواد قم هاور 00(

 .دجحأو يذمرتلا هاور م(

 ام



 هلعاف ةأفاكمو فورعملا ركش بوجو

 ام هنأش مظعيو فورعملا عنص لضف دكؤي اممو

 ىلع ثحلا نم ماسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ءاج
 ركذو ممل ءاعدلاو هلهأ ىلع ءانثلاو فورعملا ركش

 ع 000

 لوسر لاق :لاق سيق نب ثعشالا نع كلذ نمف

 كّرابت هلل سانلا ٌركشأ ْنا» :ماسو هيلع هللا ىلص هللا

 نّم هللا ركشَي ال ةياور يفو :سانلل مُهرَكشأ ىاعتو
 را نيالا ركشي دل

 هللا لوسر ناك تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 ام ةشئاع اي يل لوقي ام اريثك ماسو هيلع هللا ىلص
 لوسر اي يتايبأ ّيأو لوقأف كتايبأ تلمف
 تنأ يىبأب معن :لوقأف ركشلا:يل لوقيف ةريثك اهناف هللا
 :رعاشلا لاق يمأو

 هفعض كِبْرْجَي ال كَمينَص ْعَقِرِإ
 ان كقا بقاوعلا هكريدشف اموي

 نَم تاو كيلع ينثي وأ كيِزِجَي
 ىزج نمك َتلعف اب كيلع ىنثأ

 .تاقث دمحأ لاجرو يناربطلاو دمحأ هلك هاور )1١(

9 
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 هييلاككشو تدرأ اذا ميركلا نإ
 ىّوَقلا يهاو هنيخاتر فت ّ

 ءوي قئالكلا للا رج اذا ةقئاغ اي :لوقيف وار

 نم دي هيلا : مططا/ هدانع قمر يعل "لاق ةمادقلا
 نأ تملع بر يأ :لوقيف هتركش له :افورعم هدابع
 مل نا ينركشت م :لوقيف هيلع كتركشف كنم كلذ

 ."'' هيدي ىلع كلذ تيرجأ نَم زرّكشت
 هللا ىلص يبنلا نع ةماسأ نع حيلملا ىبأ نعو

 ركفت هل نم هللا ركقي ال5: لاس لبو هيلع

 0 َسمانلا

 للا لضخ هللا "لوسر» لاق لاق ديز عب ةماسأ .نعو
 مهركشأ لجو زع هلل سانلا رّكشأ» :ماسو هيلع

 7 نقاشا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ريرج نعو

 ."!« هلل ركشي مل سانلل ْرَكَشَي مل نم» :ماسو

 .ظسوألاو ريغصلا يف يتاربطلا ءاور )141١

 داهشتسالل حلاص وهو يئاربطلا هاور (؟)

 .لئاضفلا يف لوبقم وهو يناربطلا هاور ()
 حيحصلا لاجر هلاجرو يناربطلا ءهاور (1)

 م ٠



 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ديعس ىلأ نعو

 زع هللا ركشي هت : مسو

 ''« لجو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نعو
 متْرِجَع نإف هوراجف ًافورعم ميلا عنطصا نم » : ماسو

 هللا ٌناف متركش دق هنا معي ىتح هل اوعداف هتازاجم نع

 .'' نيركاشلا بحي ركاش

 مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةشئاع نعو

 مل نمو هب ة:ىفاكيلف ٌفورعم هيلا ىتأ نم » :لاق
 عبشت نمو هركش دقف هرَكَذ نم ناف هزكذيلف عطتسي

 "روز ْيَبوَت سبالك وهف طمُي مل ام
 لوسر لاق :لاق هللا ديبع نبا ينعي ةحلط نعو

 هركذيلف ًافورعم َيلوأ نم » :ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 .نسح هداتسإو طسوألا يف يناربطلا هاور )١(

 .طسوألا يف يناريطلا ءاور (؟)

 .طسوألا يف يناربطلاو دمحأ هاور (6)

 ملسو هيلع هللا ىلص هيرضي لثم !ذه ءروز يبوث سبالك ىنعمو
 نيبوث سبلي نم لثمك هلثمف بذاك وهو ةحلاص الاح يعّدي نمل
 .روزلاو بذكلا نم

 ما



 هل هرفك دقف همتك نمو هركش دقف هركذ نمف

 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ريمع نب مكحلا نعو

 م ناف هوئفاكف افورعم ميلا قنا نم: » : ماسو هيلع

 ١؟(

 هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نعو
 دقف ًاريخ هللا كاَّرِج لجرلا َلاَق اذا» :ماسؤ هيلع

 '"'« ءانثلا يف غلبأ

 دارملا هرفك هلوق رابتعالل ةحلاص ثيداحألا هذهو يناربطلا هاور )١(

 .ادحاج ريصيف ليمجلا ناركنو ةمعنلا رفك أنه رفكلاب

 .يناربطلا هاأور (5؟)

 م



 فورعملا عاونأ

 فورعملا عنص طورش
 هيلع لادلاو لعافلا نيب كرتشم فورعملا لمف

 ءالبلاو رشلا عفدي فورعملا لعف
 نقفوملل ةيوبحم ةقيظو فورعما
 فورمم لا باوبأ ةعس

 مهجئاوح ءاضقو دابعلا عفن يف يملا لضف
 نيجاتحملا ةناعاو تاروعلا رتسو تايركلا جيرفت

 رسعملا راظنأ

 ماعطلا ماعطا
 سانلا نيب حالصالا

 رطاخلا ربجو رورسلا لاخدا لضف
 لابقتسالا نسح

 دابعلاب قفرلاو وفقلاو ةجحرلا لضف
 نيبلملا نيب ساحالاو روعشلا ةدحو

 الا

 ةكنصلا
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 رينخلا ليبس يف قافنالا لضف

 نباسحالاو ةقدصلا لضف

 ءالبلا عقدت ةقدصلا

 ةقدصلا لقت
 ضرقلا لضف
 محرلا ةلصو نيدلاولا رب
 ضيرملا ةدايع
 ةيزعتلا

 فورعملا لمع نع رخأتلا نم ريذحتلا

 هلعاف ةأفاكمو فورعملا ركش بوجو

 باتكلا تايوتحمع سرهف
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